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I. 

WSTĘP: 
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu 
ORLLO. 
 

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące 
specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego 
funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji. 

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej 
instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem.  

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem 
prawidłowego funkcjonowania i korzystania z 
urządzenia. 

 
Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania 
urządzenia. 
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Cechy i funkcje urządzenia: 

 Pierwszy w Europie procesor Ambarella A12A55 

 Mniejsze zużycie energii przy optymalnej pracy 
procesora(technologia 28-nm) 

 Nagrywanie w rozdzielczości 

 2560x1440  30FPS  

 1920x1080  60FPS 

 Funkcja Ultra  HDR-dostosowanie jasności 

 Rozdzielczości z HDR: 

 2560x1440  30FPS z HDR 

 1920x1080  30FPS z HDR 

 Kąt widzenia 170° 

 Super jasny obiektyw 1,8/f 

 Systemy ostrzegawcze (ADAS) 

LDWS - przekroczenie białej linii 

FCWS - ostrzeżenie o przeszkodzie z przodu 

 Ustawienie limitu prędkości 

 GPS - odtworzenie przejechanej trasy 

 3DNR-redukcja zniekształceń 

 Zdjęcia w rozdzielczości 16Mpixel 

 Detekcja ruchu 

 Nagrywanie w pętli (cykliczne) 

 Czujnik przeciążeń G-Sensor 

 Super Slow Light - super jakość nagrań w nocy  (Super Night 

Vision) 

 Funkcja Parkingowa 

 Strumień Danych Bitrate 22860kbps 

 Wytrzymała metalowa obudowa 

 Automatyczny start nagrywania 

 

 

 

II. 

CECHY 

ORAZ 

FUNKCJE 

URZĄDZENIA 
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III. 

OPIS 

TECHNICZNY 

URZĄDZENIA 

SpecyfikacjaTechniczna: 

 Procesor Ambarella A12A55 

 Sensor 1/3” CMOS OV4689 (4 mega pixels) 

 Szerokokątny obiektyw : 170°  HD 

 Jednostka przesłony f/1.8  

 Rozdzielczość wideo: 
2560x144030P  2304x129630P  1920*108060P   1920*1080 
30P    1280*72060P  HDR 2560x1440   HDR 1920x1080  30P 

 Format pliku MOV/H.265 

 Rozdzielczość zdjęć 4M/8M/14M/16Mpixel 

 Format zdjęć: JPEG 

 Wyświetlacz 2,7 cala LTPS LCD 960 x 240 

 Wbudowany system ADAS 

 Wbudowany czujnik przeciążeń 3D G-sensor 

 Wbudowana detekcja ruchu 

 Wbudowana Funkcja Parkingowa 

 Interfejs USB/HDMI/TV-OUT/AV IN 

 Wbudowany mikrofon i głośnik 

 Slot kart TF (microSD): max  128 Gb 

 Wbudowany akumulator litowo-jonowy 

 Temperatura pracy 0° do 60°C 

 Napięcie i prąd 5V/1,5A 
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III. 

OPIS 
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  III. 

OPIS 

TECHNICZNY 

URZĄDZENIA 

 

Opistechniczny : 

  

1. Przycisk “Trybu” 
2. Przycisk “Menu” 
3. Przycisk “SOS” 
4. Przycisk “do Góry” 
5. Przycisk “do Dołu” 
6. Przycisk “OK" 
7. Gniazdo GPS 
8. Gniazdo HDMI 
9. Miejsce przyssawki 
10. Port miniUsb 
11. Przycisk “Uruchomienia” 
12. Wskaźnik LED 
13. Wyświetlacz 
14. Głośnik 
15. Reset 
16. Slot Karty TF 
17. Mikrofon 
18. Otwory chłodzące 

 

Opis funkcji przycisków oraz wyjść: 

1. Przycisk powoduje przejście między trybem wideo/zdjęć/Odtwarzacz 
2. Przycisk powoduje włączenie Menu 
3. Przycisk powoduje zablokowanie nagrania (plik chroniony) 
4. Przycisk powoduje przejście do Góry /wyłączenie i włączenie mikrofonu 
5. Przycisk powoduje przejście w Dół 
6.  Przycisk potwierdzenia/przycisk startu i zatrzymania nagrania 
7. Umożliwia podłączenie modułu GPS 
8. Umożliwia podłączenie przewodu HDMI 
9. Miejsce instalacji przyssawki do szyby 
10. Port podłączenia zasilania (5V)/transmisja danych 
11. Przycisk włączenia i wyłączenia/ przycisk robienia zdjęć 
12. Wskaźnik LED ładowania-niebieski/ nagrywania-czerowony 
13. Umożliwia wyświetlanie obrazu 
14. Umożliwia odtwarzanie dźwięku 
15. Umożliwia Reset urządzenia 
16. Miejsce karty microSD 
17. Umożliwia nagrywanie dźwięku 
18. Otwory umożliwiające chłodzenie urządzenia 
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IV. 

PRZED 

PIERWSZYM 

UŻYCIEM 

Przed Pierwszym Użyciem Urządzenia: 

1. Przed użyciem należy  zapoznać się z całą instrukcją, aby 

odpowiednio obsługiwać i użytkować urządzenie. 

2. Nie należy urządzenia wystawiać na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego ani wysokich temperatur. 

3. Urządzenie należy przechowywać, użytkować w suchym, 

pozbawionym wilgoci i wody miejscu. Temp użytkowania 0° do 60° 

4. Nie należy rozbierać ani demontować podzespołów urządzenia - 

może to powodować nieprawidłowe działanie sprzętu. Gdy sprzęt 

działa nieprawidłowo należy go oddać do serwisu. 

5. Nie należy stosować substancji chemicznych do czyszczenia 

urządzenia. Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki. 

6. Obiektyw należy utrzymywać w czystości, zabrudzony wpływa na 

jakość nagrań. 

7. Nie należy obsługiwać urządzenia w trakcie jazdy. 

WAŻNE: 

 Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub 

uaktualnień.  Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu 

poglądowego. 

 Do prawidłowego działania urządzenia należy stosować kartę 

pamięci microSD (TF) klasy 10 . Preferowane kary pamięci można 

znaleźć w sklepie internetowym www.orllo.pl. 

 Gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub się zawiesza należy je 

zresetować . 

 Gdy urządzenie jest nieużywane należy je odłączyć od zasilania (by 

uniknąć rozładowania akumulatora). 

 Urządzenie należy podłączyć przez wtyk do gniazda zapalniczki  

(napięcie wejściowe 12-24V).  

 Przed podłączeniem przewodu HDMI do gniazda wideorejestratora 

należy wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe podłączenie zewnętrznych 

źródeł zasilania oraz modułów może skutkować uszkodzeniem kamery, a 

nawet jej spaleniem.  

 Moduł GPS należy podłączyć przed podłączeniem zasilania i 

włączeniem urządzenia. 
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  V. 

URUCHAMIANIE 

URZĄDZENIA 

Uruchamianie Urządzenia: 

Urządzenie  uruchomi się automatycznie  i zacznie nagrywać film gdy 

podłączymy zasilanie z gniazda zapalniczki pojazdu . Automatycznie 

również zakończy nagranie i  wyłączy się gdy odłączymy zasilanie. 

Kamerę możemy  także włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku 

„Uruchomienia”. 

Ważne : 

Automatyczne włączenie i wyłączenie możliwe jest tylko wtedy kiedy  

pojazd jest wyposażony w gniazdo zapalniczki, w którym pojawia się 

zasilanie po przekręceniu kluczyka. 

Gdy napięcie będzie za niskie urządzenie się automatycznie wyłączy. 

Urządzenie na baterii wytrzymuje maksymalnie 10 minut. 
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Nagrywanie  

Nagrywanie rozpocznie się automatycznie gdy urządzenie zostanie włączone. 

Aby zatrzymać lub rozpocząć nagranie ręcznie  należy nacisnąć przycisk ”OK.”  

Wskaźnik LED czerwony (miganie) sygnalizuje, że trwa nagrywanie. 

Aby zabezpieczyć plik, który się nagrywa przed nadpisaniem lub usunięciem 

należy nacisnąć przycisk SOS.  

W trakcie nagrania możliwe jest także robienie zdjęć za pomocą przycisku 

„Uruchomienia”. 

Podczas nagrywania możliwe jest także włączenie i wyłączenie mikrofonu za 

pomocą przycisku „ W górę”. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 

TRYB 

NAGRYWANIA 
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Tryb Zdjęć 

Aby przejść do trybu zdjęć należy nacisnąć przycisk „MODE” w trybie nagrania. W 

lewym górnym rogu pokaże się ikona aparatu.  Zdjęcie możemy wykonać za 

pomocą przycisku „Uruchomienia”  lub za pomocą przycisku „OK.” 

Ważne:  

Maksymalnie możemy zrobić  50 zdjęć. 

 

VII. 

TRYB 

ZDJĘĆ 
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  VIII. 

ODTWARZANIE

NAGRAŃ 

 I ZDJĘĆ 

 

 

Tryb Odtwarzania 

Aby przejść do trybu odtwarzania należy nacisnąć dwa razy  przycisk 

„MODE” gdy jesteśmy w trybie nagrywania. Przycisk „Uruchomienia” 

służy do przejścia między nagraniami zwykłymi, a nagraniami 

zabezpieczonymi. Do przeglądania filmów służą przyciski „ W Górę” i „W 

Dół”. Aby odtworzyć lub zatrzymać film należy nacisnąć przycisk „OK.” .  

Za pomocą przycisku MENU możemy wybrać Tryb odtwarzania: JEDEN; 

POWTÓRZ WSZYSTKO; POWTÓRZ JEDEN; POWTÓRZ WSZYSTKO.  

 Usuwanie nagrań  w odtwarzaczu:   należy nacisnąć przycisk „MENU” i 

wybrać  usuń pliki. Następnie możemy wybrać: Usuń plik – usuwa jeden 

zaznaczony plik  lub Usuń wszystkie pliki – usuwa wszystkie pliki.  Aby 

usunąć należy potwierdzić przyciskiem „OK.”. 

 

 



 

 12 

 

 

  

IX. 

USTAWIENIA 

WIDEO 

 

 

Ustawienia Wideo 

Aby przejść do ustawień Wideo należy nacisnąć przycisk MENU w trybie 

nagrywania. Do nawigacji służą przyciski „ W Górę” i „W Dół”.  Akceptacja 

ustawienia należy nacisnąć przycisk „OK.”. Przejście do ustawień systemowych 

należy nacisnąć przycisk „MODE” 

Ustawienia Wideo: 

1. Ustaw Rozdzielczość Wideo ( Ustawienie rozdzielczości nagrania 

filmu) 

 2560x144030P 
 2304x129630P 
 1920*108030P   
 1920*108060P   
 1280*72060P 
 HDR 2560x1440 30P 
 HDR 1920*1080 30P 

 

2. Jakość (jakość nagrywanego filmu) 

 Bardzo Dobra 

 Dobra 

 Normalna 

3. ADAS (Asystent kierowcy : przekroczenie białej linii; zbliżanie do 

przeszkody) 

 Włączenie 

 Wyłączenie 

 

 Włączenie 

 Wyłączenie 

4. Czujnik G-sensor( czujnik przeciążenia) 

 Wyłączenie 

 Niski 
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  IX. 

USTAWIENIA 

WIDEO 

 

 

5. Wykrywanie Ruchu (automatyczne nagrywanie po wykryciu 

ruchu) 

 Włączenie 

 Wyłączenie 

6. Czujnik G-sensor (czujnik przeciążenia) 

 Wyłączenie 

 Niski 

 Średni 

 Wysoki 

7. Funkcja Parkingowa (wstrząs urządzenia powoduje automatyczne 

włączenie i nagrywanie krótkiego filmu) 

 Włączenie 

 Wyłączenie 

8. Nagranie w pętli (nagranie cykliczne ) 

 1 min 

 3min 

 5min 

 Wyłączenie 

9. Mikrofon( włączenie/wyłączenie dźwięku – odwrotne znaczenie) 

 Włączenie 

 Wyłączenie 

10. Odświeżanie (odświeżanie wyświetlacza) 

 50Hz 

 60Hz 
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  X. 

USTAWIENIA 

ZDJĘĆ 

 

Ustawienia Zdjęć 

Aby przejść do ustawień Zdjęć należy nacisnąć przycisk MENU w trybie 

Zdjęć. Do nawigacji służą przyciski „ W Górę” i „W Dół”.  Akceptacja 

ustawienia należy nacisnąć przycisk „OK.”. Przejście do 

ustawieńsystemowychnależynacisnąćprzycisk „MODE” 

1. Ustawienie Rozdzielczości  rozdzielczość robionych zdjęć) 

 4M(2688×1512 16:9) 

 8M(3264×2448 16:9) 

 14M(4384×3288 16:9) 

 16M（4608×3456 16:9） 

2. Jakość (jakość wykonywanych zdjęć) 

 Bardzo Dobra 

 Dobra 

 Normalna 

 

 

Ustawienia Systemowe 

1. Ustawienie języka 

 Polski 

 Angielski 

 Holenderski 

 Chiński 

2. System: (ustawienie systemu wyświetlania) 

 NTSC 

 PAL 

3. Ustawienie Numeru Tablicy Rejestracyjnej 

( Przejście między literami  przycisk “w Górę” I “ W Dół”; zmiana 

pozycji przycisk „MODE”) 

4. Ustaw czas (Ustawienie Daty I Godziny) 

( Przejście między literami  przycisk “w Górę” I “ W Dół”; zmiana 

pozycji przycisk „MODE”) 

5. Ustawienie strefy czasowej 

 

 

XI. 

USTAWIENIA 

SYSTEMOWE 
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  XI. 

USTAWIENIA 

SYSTEMOWE 

6. Ustawienie Znak Wodny (oznaczenie na nagraniu: data, godzina , 

nr rejestracyjny) 

 Data 

 Godzina 

 Nr Tab. Rejestracyjnej 

7. Format (formatowanie karty pamięci) 

8. Ustawienia Fabryczne (Powrót do ustawień fabrycznych) 

9. Autowyłaczenie (czas wyłączenia urządzenia gdy nie nagrywa) 

 Wyłączenie 

 1min 

 3min 

 5min 

10. Pojemność Karty (informacje o karcie pamięci) 

11. Ustawienie dźwięku (odtwarzanie dźwięku) 

 Włączenie/Wyłączenie 

12. Podświetlenie (czas włączenia wygaszacza ekranu) 

 Wyłączenie 

 1min 

 3min 

 5min  

13. Ustawienie Limitu Prędkości (powiadomienie o przekroczeniu 

ustalonej prędkości) 

 70km/h 

 80km/h 

 90km/h 

 100km/h 

 Wyłączenie 

14. Wersja (wersja Firmware oprogramowania) 

Ważne :  

Ustawienie ADAS nie dostępne jest dla rozdzielczości 2304x1296p 

Przy  włączonej funkcji wykrywaniu ruchu należy wyłączyć nagranie w 

pętli. Obie włączone funkcje powodują błędy w nagraniu. 

Funkcja Parkingowa: po wstrząsie automatycznie włączy się kamera i 

zacznie nagrywać 30 sekund filmu. 
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  XII. 

ASYSTENT 

KIEROWCY 

ADAS 

System ADAS: 

System ADAS informuje o zagrożeniu przez sygnał dźwiękowy oraz 

wyświetla ostrzeżenia na wyświetlaczu. 

Moduł GPS musi być podłączony do kamery 

Przekroczenie białej linii: 

 

Powiadomienie o przeszkodzie z przodu: 

 

 

Limit prędkości 

Po wybraniu odpowiedniego limitu prędkości na wyświetlaczu pokazuje się 
powiadomienie o przekroczeniu prędkości (bez sygnału dźwiękowego). 

Moduł GPS musi być podłączony do Kamery 

 

 

 

XIII. 

LIMIT 

PRĘDKOŚCI 
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  XIV. 

ODTWARZANIE 

PRZEJECHANEJ 

TRASY 

Odtwarzanie Przejechanej Trasy: 
Urządzenie za pomocą GPS zapisuje przejechaną trasę oraz prędkość 

pojazdu. Do odtwarzania nagrań służy program BlackViwe, który jest do 

pobrania ze strony orllo.pl/oprogramowanie. Nagrane pliki należy skopiować na 

dysk komputera, a następnie odtworzyć w programie. 

 

 

Poprawna instalacja kamery i GPS: 
 

1. Należy odpowiednio zamocować kamerę przednią aby uniknąć 

trzęsienia oraz zniekształceń obrazu. 

2. Kamerę należy zamocować po środku szyby i jak najwyżej, należy 

ustawić w poziomie, aby  system ADAS działał prawidłowo. 

3. Moduł GPS powinien być zamocowany na szybie, możliwie jak 

najwyżej (najlepszy sygnał GPS) 

4. Moduł GPS nie może być zamocowany na metalowych elementach 

karoserii.  Wpływa to na niepoprawne lokalizowanie pozycji.  

5. W niektórych samochodach stosowane są szyby metalizowane lub 

podgrzewane , które zakłócają prace modułu GPS. 

 

 

 

 

 

XV. 

POPRAWNA 

INSTALACJA 

KAMERY 

I GPS 
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  XVI. 

GWARANCJA 

I WSPARCIE 

PO 

SPRZEDAŻY 

Wsparcie Gwarancyjne i Posprzedażowe: 

GWARANCJA 

Produkty ORLLO objęte są gwarancją. Okres gwarancji na wszystkie 

produkty firmy Orllo Electronics wynosi 12 miesięcy, o ile nie podano 

inaczej. Oznacza to, że firma Orllo Electronics zapewni bezpłatne usługi  

naprawcze w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.  

Dokładamy wszelkich starań, żeby naprawy gwarancyjne produktów 

realizowane były w terminie nieprzekraczającym 14 dni.  

 

ZWROT 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy Klient ma prawo 

zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 od 

otrzymania produktu. 

 

WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE 

Klienci Orllo Electronics mają możliwość korzystania ze 

wszechstronnej i profesjonalnej pomocy technicznej. 

Przeszkoleni specjaliści ORLLO odpowiedzą na pytania 

dotyczące funkcjonowania zakupionego urządzenia i 

podejmą stosowne działania w celu rozwiązania 

problemu.  

Kontakt z Działem Technicznym ORLLO: 

Tel. 600 015 406 lub e-mail orllo@orllo.pl 
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XVII. 

OFERTA 

ORLLO 

ORLLO – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA WYMAGAJĄCYCH 

Firma ORLLO jest dynamicznie rozwijającą się marką z produktami o 
najwyższej jakości, wyrazistym stylu i przystępnej cenie. 

Oferujemy wyjątkowe produkty, które są połączeniem elegancji, 
wyrafinowania, wysokiej jakości wyrobu, nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i najnowocześniejszego design’u. Naszą ofertę kierujemy do 
tych, którzy cenią wygodę elegancję oraz nowoczesny styl życia.Wśród 
oferowanych produktów znajdują się wideorejestratory samochodowe, 
kamery sportowe, kamery IP WiFi i szpiegowskie, głośniki mobilne, 
lokalizatory GPS, smartwatche i inne. 

Jesteśmy świadomi, iż sukces należy budować przede wszystkim na 
zaufaniu i zadowoleniu Klientów. Pracownicy firmy postępują zgodnie z 
kodeksem etycznym, który kładzie nacisk na profesjonalizm i orientację na 
klienta. Głównym i najwyższym celem jest długoterminowe zadowolenie 
klientów. 

Orllo Electronics Polska ma wyraźny udział w rozwoju ogólnodostępnych 
usług, poprzez wprowadzanie nowych standardów dla Klienta i w pełni 
współpracuje z organizacjami handlowymi w poszczególnych krajach. 

Obecnie firma współpracuje z szeroko znanymi w Europie Środkowej 
firmami, zarówno na poziomie dostawcy produktów, jak i współpracy przy 
różnych komercyjnych i niekomercyjnych projektach. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie orllo.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 


